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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DA REDE DE COLABORAÇÃO 

INTERMUNICIPAL EM EDUCAÇÃO, REALIZADA A DISTÂNCIA NO DIA 

TREZE DE JUNHO DE 2019. 

 

Aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, foi realizada a segunda 

reunião, à distância, do Comitê Gestor da Rede de Colaboração Intermunicipal em 

Educação. Participaram da Reunião os seguintes representantes: Deise Luzia Buzato 

Martins, da AMVAPA, Francine Bottaro, da TRÍADE, Maria das Graças Marins Daemon, 

da AMVAPA, Noeli Pires Bueno, do CIVAP, Thamara Caroline Strelec, da TRÍADE, 

Wilber Rossini, do CODIVAR. Fernanda Castro Marques, do Movimento Colabora 

também participou de parte da reunião. Tiveram suas ausências justificadas os seguintes 

membros do Comitê Gestor: Cleia Cristina da Silva, do CODIVAR, Francisca de Oliveira 

Pereira, do CIVAP, José Aderaldo Elias, do COGIVA, e Rodrigo Cavalcanti Matias do 

Nascimento, também do COGIVA. Esta reunião foi secretariada por Francine Bottaro com 

a revisão da ata de Rodrigo Cavalcanti. 

A reunião foi realizada por meio do Skype, e teve início às quinze horas. Foram discutidos 

alguns assuntos relativos à Rede, e foram tomadas as deliberações que seguem abaixo em 

destaque. 

⮚ Incialmente foi apresentado por Thamara Strelec os avanços da Rede no período 

desde a última reunião, foram apresentados o diagnóstico e toda mobilização para a 

solicitação das devolutivas. 

⮚ Thamara informou que todas as iniciativas aceitaram o convite de aderir à Rede e o 

termo de Adesão foi instrumento importante para garantir a seriedade e compromisso 

dos integrantes, todos entenderam o teor do documento, alguns inclusive validaram o 

documento com o jurídico responsável. 

⮚ Thamara explicou que todos os 298 municípios, agora integrantes da rede, serão 

assistidos e haverá instrumentos para acompanhamentos de indicadores, como IDEB, 

perfil dos municípios, etc.; 

⮚ Sobre o diagnóstico realizado e sobre o consolidado de informações obtidas, ficou 

demostrado que as ações regionais não têm um caráter de continuidade e sim ações 

pontuais, o que traz para a tona a necessidade de um olhar para isso; 

⮚ Sobre a necessidade de formações, outro ponto de destaque do diagnóstico, 

relacionado à gestão municipal, ficou evidenciado que a Fundação Itaú Social já 
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disponibiliza alguns temas a distância que suprem pontos levantados no diagnóstico. 

E que no segundo semestre essa gama de temáticas estará novamente disponível e a 

sugestão é que estimulemos a participação dos membros da Rede; relacionado ao 

conceito e prática da própria rede, o desenho traz uma formação contínua para o 

fortalecimento da Rede e do trabalho em colaboração: Conceito cognitivo de 

colaboração, oficinas de construção coletiva, e temas correlatos.  

⮚ Foi destacada uma fala da Graça de que “Os consórcio e ADE’s estão para fortalecer 

os municípios, a Rede está para fortalecer os consórcios e ADE’s” – fala que 

expressa bem o objetivo da expansão da Rede; 

⮚ De acordo como o Wilber Rossini, não dá para desconectar as pautas trazidas pelo 

diagnóstico com o planejamento das formações da prática da colaboração; o desejo 

de anos da expansão da Rede também traz cuidados para o potencial do trabalho em 

Rede e o fortalecimento. Thamara informou que essa desconexão não acontecerá 

haja vista o trabalho macro que será feito para depois, dentro de cada território o 

conhecimento possa ser aplicado com os devidos ajustes para a realidade que lhe 

cabe; 

⮚ Fernanda Castro, do Movimento Colabora, falou sobre a atuação do Colabora em 

discussões em âmbito nacional junto a CNM, ao movimento Todos Pela Educação, 

com o Conselho Nacional de Educação e com o Congresso Nacional, na 

disseminação das iniciativas e atividades que estão sendo desenvolvidas por ADE’s 

e Consórcios em regime de colaboração em educação, incluindo esses assuntos na 

agenda política dos parlamentares e dessas outras diversas instituições.  Destacou 

reuniões já realizadas com o CNE e outras planejadas para o próximo semestre. 

Thamara Strelec ressaltou a importância de representantes da Rede em momentos 

como esses. 

⮚ Noeli Pires, falando sobre a composição do Comitê Gestor trouxe a sugestão da 

integração de representantes de ADE’s ao Comitê. 

⮚ Thamara Strelec retomou a fala para trazer o assunto do Encontro Anual da Rede 

para a pauta. Informou da reunião já realizada com os representantes da Fundação 

Itaú Social e do Instituto Positivo sobre a realização do encontro, e nos apresentou 

os principais pontos já definidos por esses financiadores. Em destaque: a maior 

interação das iniciativas e menos discurso institucionalizado próprio das iniciativas; 

privilegiar formações; participação de acadêmicos. Sobre o número de participantes 
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e de inciativas que estarão presentes, fomos informados que serão 21 iniciativas, 

com três participantes por iniciativa, ou seja, 63 participantes de iniciativas (ADE’s 

e Consórcios) + 40 apoiadores, facilitadores e formadores convidados, num total de 

100 pessoas. 

⮚ Foi apresentado por Thamara Strelec também um rascunho da programação para o 

Encontro de Planejamento Estratégico da Rede, que ocorrerá entre os dias 15 e 17 

de Julho. Ficou combinado que até o dia 18/06 os membros deste comitê poderão 

enviar sugestões para a programação, conforme e-mail que será enviado por 

Thamara. 

⮚ Por último, Thamara apresentou alguns desafios que foram pontuados na avaliação 

do Comitê Gestor que merecem destaque e ponderação: necessidade de maior 

protagonismo dos integrantes da rede, maturidade institucional, uma comunicação 

frágil entre os membros do Comitê e um Comitê Gestor que precisa ser mais 

representativo. 

 

Os pontos acima forma discutidos pelos presentes a reunião, alguns já foram validados e a 

reunião foi encerrada com os seguintes encaminhamentos e combinados para as 

próximas reuniões:  

⮚ Trazer os ADE’s para mais perto, para que possam integrar o Comitê Gestor da Rede, 

equacionado as discussões; 

⮚ A realização do Encontro Nacional da Rede deve ser um evento com a cara da REDE, 

menos institucionalizado do ponto de vista das da participação das instituições parceiras, 

com atividades mais práticas com maior participação e interação das iniciativas presentes; 

⮚ Definição do quantitativo de participantes do Encontro Nacional: 21 iniciativas, com três 

participantes por iniciativa, ou seja, 63 participantes de iniciativas (ADE’s e Consórcios) + 

40 apoiadores, facilitadores e formadores convidados, num total de 100 pessoas; 

⮚ Definida a data de 18/06 para o envio das contribuições dos membros do Comitê Gestor 

sobre as programações de atividades que serão realizadas no Encontro Nacional da Rede. 

⮚ Ficou definido também que no encontro de planejamento estratégico que acontecerá em 

Votuporanga, no mês de julho, será criada uma Comissão que cuidará junto aos parceiros e 

a Tríade da realização do Encontro Nacional. 


